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Înainte de a începe vreau să îți mulțumesc pentru interes și timpul oferit ca să 

citești acest curs online „De ce e important să ai un hobby?”. Mă bucur mult 

dacă am reușit să îți stârnesc curiozitatea. 

Vreau să te ajut să îți formezi propriul drum în dezvoltarea personală și să te 

cunoști mai bine. 

 În acest curs vei găsi câteva metode simple prin care vei descoperi care sunt 

pasiunile tale. Este vorba despre câteva tehnici simple pe care le folosesc și eu, 

și m-am gândit să le împart cu tine. Am folosit eu însămi aceste principii de-a 

lungul vieţii mele. Cred cu convingere în ele, căci au funcţionat perfect în cazul 

meu. 

Mulți oameni își doresc să își descopere pasiunea și să o urmeze, dar nu fac nici 

măcar un pas mic pe acest drum. Mă bucur să mă aflu împreună cu tine pe acest 

drum și că îmi permiți să fiu azi ghidul tău, iar dacă ești determinată,  îți promit 

că la sfârșitul acestui curse, vei știi care este pasiunea ta și cum poți începe să 

faci ceva în privința ei. Un  alt lucru pe care îl vei învăța în acest curs este 

ascultarea propriei intuiţii și cum poți da frâu liber creației, făcând mai apoi din 

pasiunea ta o afacere dar cel mai important e că vei face un pas înainte în a te 

cunoaște pe tine. 

Îți recomand să citești încet și să îți lași un timp în care să te gândești la ceea ce 

ai citit și învățat. 

Lasă-l să curgă. Scufundă-te!  

Dacă ești ca si mine atunci cu siguranță îl vei citi pe tot o dată. Dar nu este nici 

o problemă. Fă ceea ce îți spune inima.  Nu stă nimic în calea ta și nimic nu te 

poate opri să îți trăiești viața și visele în afară de tine. Și dacă îți dorești să 

trăiești la potențial maxim, nu există moment mai potrivit decat acum. 

Ai multe de oferit. 

Tu ai un scop. 

Hai să începem! 
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1. Ascultă-ți intuiția 

Am avut o perioadă în care nimic din ceea ce făceam nu mă mulțumea cu 

adevărat. Nu ştiu alţii cum sunt, dar mie îmi place la nebunie să 

experimentez lucruri noi. Până la urmă, viaţa nu ar mai avea niciun haz 

dacă nu am încerca, din când în când, să învingem rutina zilnică şi să 

încercăm ceva inedit.  

Dar în aceea perioadă am început să fac multe lucruri care nu știu în ce 

măsură mi se potriveau sau dacă le-am făcut pentru că le făceau și alții. 

Îmi doream atât de mult să fac ceva încât nu am stat să caut în mine ceea ce 

îmi doresc și am căutat prima dată în jurul meu. Am analizat situația din 

prisma situației financiare, din prisma tendințelor impuse de societate și 

din prisma a ceea ce făceau cei de vârsta mea. Doar era cel mai sigur mod 

de a face ceva nou pentru mine. Și de ce să ies din zona mea de comfort? 

Aceasta este una dintre greșelile pe care le fac oamenii atunci când își 

doresc să facă ceva. Caută la alții, caută în jur, dar uită să își asculte inima și 

intuiția. Și acesta e singurul mod în care poti știi cu adevărat ce ți se 

potrivește. 

Unul din principalele aspecte pe care le-am învăţat a fost acela că dacă ai o 

viziune clară şi te focalizezi asupra ei, Universul îţi oferă răspunsurile şi 

resursele necesare pentru a o pune în practică. Singura problemă era că aceste 

răspunsuri îţi vin prin intermediul intuiţiei. Iar in cazul meu vocea intuiției era 

acoperită de ego și intelectul meu. Cu cât analizam mai mult lucrurile, cu atât 

mă îndepărtam mai mult de mine.  

După câteva eșecuri am decis să iau o pauză și să îmi pun ordine în gânduri.  

Vroiam să mă lămuresc ce vreau eu de la viață, să fiu conștientă de ceea ce îmi 

oferă viața și să fiu mai hotărâtă cu ceea ce vreau. 
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“Noi atragem în experienţa noastră acele lucruri  

cu care rezonăm  

din punct de vedere energetic”  

Bob Doyle 

 

Începe prin a te întreba ce îți place să faci cu adevărat, ce te inspiră, ce activitate 

te-ar motiva, care îţi sunt talentele. Ascultă-ţi inima. Tot ce ai nevoie să ştii se 

află deja înăuntrul tău, tot ce ai de făcut este să îţi adresezi întrebări după 

întrebări, să sondezi sufletul şi mintea ta, astfel încât, la un moment dat, să 

găseşti în interior răspunsul corect. Privește dincolo de aspectele materiale ale 

acesteia, dincolo de tendințele impuse de societate și caută să faci ceea ce 

consideri că vei face cu plăcere şi cu bucurie. Iar apoi notează-le. 

 

 Ce te face să pierzi noțiunea timpului? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 Ce faci în timpul tău liber? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 Ce ai face dacă ai știi că nu poți da greș? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 Ce ai face dacă ai avea o sumă nelimitată de bani? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Fă și tu o listă cu tot ceea ce îți place/ tot ceea ce îți displace, Punctele tale 

forte/ Punctele tale slabe și Cum îți dorești sa îți petreci timpul/ Cum nu îți 

dorești să îl petreci.  Dacă ți se pare mai ușor atunci păstrează un jurnal. 
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Poţi să afli informaţii despre tine, întrebându-i şi pe cei din jurul tău (prieteni, 

colegi, familie) care este potenţialul pe care cred că îl ai, la ce cred că eşti bun, 

care sunt calităţile pe care le apreciză la tine. Poți descoperi astfel lucruri pe 

care nici tu nu le știai despre tine și pe lângă asta poți înțelege cum te văd cei 

din jurul tău.  

 

2. Metoda eliminării 

Am  să îți arăt o metodă simplă pe care o folosesc atunci când am probleme în a 

alege din mai multe alternative. 

Efectivitatea ei vine din simplitatea cu care se folosește. 

Uite cum funcționează: Fă o listă cu câteva pasiuni, hobby-uri pe care le ai și 

apoi începe să le compari între ele până rămâi pe listă doar cu una. 

 

Pentru a îți arăta cum funcționează, ai mai jos un exemplu rapid. Nu uita să nu 

complici lucrurile, alege doar lucrurile care te pasionează cu adevărat: 

o Scris 

o Grădinărit 

o Fotografie 
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Acum alege una - nu contează care - și începe să o compari cu celelalte, una 

câte una. 

De exemplu hai să spunem că ai ales grădinăritul. 

grădinăritul vs fotografia => Imi place mai mult fotografia 

În acest moment am înțeles că nu este grădinăritul o prioritate și am să îl tau de 

pe listă. 

o Scris 

o Grădinărit 

o Fotografie 

 

Apoi vom compara din ceea ce a rămas fotografia cu scrisul. 

Fotografie vs scris => Imi place mai mult scrisul 

Și voila, tocmai am aflat care este pasiunea mea.  

E posibil ca în momentul în care faci asta să te simți nedumerit și mintea ta să 

încerce să opună rezistență. Este perfect normal. Lucrurile nu trebuie să fie 

perfecte așa că cel mai bun mod de a ajunge unde îți dorești este să începi chiar 

acum.  
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3. Cele 4 temeri comune 

Nu am să mint. Aceasta nu va fi o călătorie ușoară, vor exista multe provocări 

dar în același timp vor fi și multe descoperiri și recompense pe drum. Cel puțin 

așa a fost pentru mine. 

Nimic nu vine de la sine și tu ești responsabilă pentru cum te simți. Tu îți 

croiești propria realitate. 

Lucrurile sunt puțin șubrede în societate și tocmai de aceea trebuie să ieși din 

zona ta de comfort și să începi să fii schimbarea pe care vrei să o vezi în lume. 

Nu depinde de tine să schimbi lumea. Dar depinde de tine să fii schimbarea. Și 

dacă îți urmezi pasiunea, și faci ceea ce îți place, vei avea cu siguranță un 

impact. 

Ca să nu renunţi chiar înainte de a începe (pentru că, da, există şi riscul să-ţi 

găseşti tot felul de scuze şi să renunţi la idee), gândeşte-te că există nenumărate 

persoane care şi-au transformat pasiunile într-un hobby permanent sau chiar 

într-o afacere profitabilă.  

Și cu toate acestea spuse, vreau să îți spun că există câteva temeri comune de 

care probabil te-ai lovit sau te vei lovi. De ce e important să le cunoști și să 

vorbim despre aceste temeri? Dacă ești conștientă de ele, vei reuși să le 

depășești. 

 

1. Teama de necunoscut 

Toți vrem siguranță și toți vrem o garanție. Va funcționa pasiunea mea? Am să 

reușesc să fac din hobby-ul meu o afacere? Am să fiu capabilă să mă descurc cu 

aceste lucruri noi? 

Frica de necunoscut este una dintre cele mai mari obstacolele pe care le poți 

întâmpina. Este motivul pentru care mulți oameni rămân blocați în zona lor de 

comfort. 
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Nu există nici o garanție că totul va fii bine. Mintea ta nu este făcută să știe ce 

se va întâmpla în viitor. O dată ce accepți imprevizibilul din viață, și faptul că 

nu ai control asupra vieții, vei fii mai liniștită și împlinită. 

Trebuie să lași lucrurile să curgă, să se întâmple și oricum viața este o aventură 

care trebuie explorată. Misterul este ceea ce o face interesantă. Dacă am 

controla tot ne-am plictisii. 

 

2. Teama de eșec 

Unul dintre motivele pentru care ne este frică de necunoscut este pentru că nu 

ne dorim să avem parte de un eșec. 

Dacă ai ales ceva greșit? Dacă îți petreci atâta timp pentru nimic? Nu îți dorești 

asta nu-i așa? 

Cu toții avem parte de îndoieli, dar ne îndoim vreodată de îndoielile noastre? 

Mintea noastră nu este autoritatea în viață. Treaba ei este să cugete și face o 

treabă grozavă. 

Ne este frică de ce e mai rău și rezultatul este teama de eșec. Ne imaginăm ce 

este mai grav și asta ne paralizează de frică. Acesta este motivul pentru care 

rămânem blocați într-o viață care nu ne place. Din cauza fricii. 
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Chiar și eu mă pricep foarte mult să supra-gândesc anumite situații și să mă 

îngrijorez. Dar am înțeles că doar prin simplul fapt că las frica să fie li o privesc 

ca pe ceva normal, mă ajută teribil.  

De când te-ai născut ți s-a spus să nu încerci. Ai fost programată de părinții, 

prietenii, TV și societate în general. Toată lumea îți spune că nu ar trebui să îți 

urmezi pasiunea. Ar trebui să îți iei un loc de muncă și să fii fericit cu ce ai. 

Nu este nimic în neregulă cu a fii fericit cu prezentul și ceea ce ai, dar dacă ești 

acolo unde ești datorită fricii și credințelor negative, cu siguranță nu se simte 

bine, nu-i așa? 

Când am început Sparkle And Love, mi-a fost frică. Habar nu aveam ce fac. 

Știam doar că asta e ceea ce îmi doresc. Acum după 8 ani de scris și de muncă, 

nu regret nimic. Am avut parte și de lucruri bune, dar și de experiențe negative 

din care am învățat. Dar dacă m-aș fi oprit de frică, nu eram ceea ce sunt eu azi. 

Dacă nu vei eșua niciodată, nu vei învăța niciodată. Redefiniște eșeculul nu ca 

pe ceva care te doare, ci ca ceva de la care poți învăța, poți reduce sau chiar 

elimina dramatic factorul de teamă. 

 Întotdeauna vor fi provocări în viața ta. Ele pot fi întotdeauna depășite. Și vei 

crește mereu din cauza lor. 

3. Pierderea siguranței  

Lipsa siguranței este una dintre cele mai mari temeri ale mele, și am o bănuială 

că e destul de sus și pe lista ta, de asemenea. Să nu ai siguranță și să nu te poți 

susține pe tine și pe aceia din jurul tău este îngrozitor. Acest lucru merge mână 

în mână cu teama de necunoscut. Lucrul la un loc de muncă pe care îl urăști nu 

poate se simtă atât de rău atâta timp cât de acolo plătești facturile. Această 

securitate este în cele din urmă o iluzie. Vrei să trăiești o viață sigură sau vrei să 

trăiești o viață care te împlinește și îi ajută pe alții? Aceasta este întrebarea la 
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care trebuie să răspunzi, în cele din urmă. Modul în care accept această teamă 

este cu pași mici.  

Când apare teama, eu spun "OK Frică, te văd și am auzit ce spui, dar e timpul să 

încerc ceva nou". Creierul uman este inteligent, dar iți poate face probleme.  

Este bun la generalizat. Deci dacă tu ai fost rănită de o pisică la vârsta de 7 ani, 

ai putea crede că toate pisicile sunt rele și trebuie evitate. Vezi cum 

functioneaza asta? 

Dacă în prezent ești blocată la un loc de muncă pe care nu îl poți suporta, poți 

începe să faci pași mici pentru a construi o afacere în jurul pasiunii tale. Nu 

trebuie să renunți la slujbă. Defapt, aș recomanda să stați la locul de muncă cât 

mai mult posibil în timp ce construiți o afacere profitabilă. Nu este nevoie să 

faceți ceva radical. Nu trebuie să încercați să faceți totul peste noapte.  

Fii practică, ușurează procesul și bucură-te de el.  

Acest lucru se poate simți copleșitor acum, dar oferă-ți timp. 
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4. Teama de ceea ce cred cei din jur 

Teama de ceea ce cred alții trăiește și cu alt nume: frica de respingere. Ce vor 

spune prietenii mei? Cum va reacționa familia ta? Oare oamenii pe care îi 

iubești te vor sprijini?  

Când am început să ies cu prietenul meu la vârsta de 20 de ani, m-am confruntat 

cu multe îndoieli din partea prietenilor si familiei. Prietenul meu are o altă 

religie, este din altă țară și preconcepțiile au început să apară. Știam ce făceam. 

Am început să reduc riscurile în timp ce îl cunoșteam. După un timp, am 

construit o o relație frumoasă, bazată pe ceea ce era strict între noi. Am ajuns în 

faza în care l-am dus acasă la părinții mei și nu am să uit niciodată reacția a lor 

mei după ce a plecat. “ Băiatul ăsta e pre bun pentru tine” . 

Adică după certurile și luptele pe care le-am dus acum e prea bun? Uneori 

trebuie să te lupți singură pentru a arăta altora că e posibil să îți urmărești visele. 

Vezi tu, majoritatea oamenilor au aceleași convingeri limitative pe care tu și cu 

mine o dată le aveam. Depinde de noi să vedem și să arătăm celorlalți că există 

și alte opțiuni disponibile.  

Când ai început să ai un impuls, un zvâc, vei începe să auzi că ai noroc, sau 

talent. Oamenii spun acest lucru pentru a evita să-și asume responsabilitatea 

pentru propria viață.  

Motivul pentru care adesea vă confruntați cu rezistență atunci când faceți ceva 

nou este pentru că acel lucru este inconfortabil pentru ceilalți. Este teama ca 

necunoscutul să lovească. Dacă reușești să îți transformi pasiunea în realitate, 

asta înseamnă că trebuie să înceapă și ei. Majoritatea oamenilor nu le place asta.  

Prietenii vin și pleacă, mai ales dacă te hotărăști să-ți urmezi scopul în viață. Nu 

îți faceți griji, Vei atrage noi oameni care se vor potrivi mai bine în viața ta.  
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Privește lucrurile dintr-o altă perspectivă, dacă oamenii nu te plac pentru cine 

ești cu adevărat, de ce ai vrea fi prietenă cu ei? Funcționează ca un filtru. 

 

4. Relaxează-te și bucură-te de ceea ce ai învățat 

A te bucura este un proces distractiv, așa că nu îl lua prea în serios. 

Când începem să luăm lucrurile prea în serios acestea devin 

plictisitoare și devine frustrant. Privește copii. Ei nu iau nimic în 

serios, pentru că a fi serios nu înseamnă distracție. 

Joacă-te cu gândurile tale. Despre asta este vorba. Permite-ți să îți 

urmezi simțurile ți vezi unde te duce asta. Viața poate fi grea sau 

poate fi ușoară, tu ești cel care conduce. 

Nu încerca să deții controlul. Lasă frâiele jos, nu este nevoie să 

controlezi tot ce se întâmplă sau să știi ce se va întâmpla. Dacă faci 

asta, tot ce vei obține sunt mai multe bătăi de cap. 

    Începe să pui în aplicare ceea ce ai învățat. Nu spera la multe schimbări peste 

noapte și nu îți face așteptări iluzorii. Dacă o vei lua ușor și vei privi asta ca pe 

un angajament vei reușii să faci ce ți-ai propus.  

Nu este suficient să spui: „voi învăţa să merg cu rolele!“, mai trebuie să îţi şi 

cumperi o pereche şi să ieşi cu ele pentru a exersa.  

Cel mai important este să te ocupi de noul tău hobby în mod constant, nu doar 

atunci când îţi aminteşti. 

 Dacă stabileşti de la bun început să îi dedici un anumit timp zilnic, va fi mai 

uşor să îţi organizezi programul şi să te ţii de el.  
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În plus, dacă ai vreo prietenă care are aceleaşi pasiuni ca ale tale, o poţi 

convinge să ţi se alăture în acest demers. Vei fi mult mai determinată dacă vei 

avea pe cineva alături.  Iar apoi te vei simţi atât de bine pentru că ai reuşit în 

sfârşit să te mobilizezi şi înveţi ceva nou, care îţi face plăcere. 

Sper să vă fie de folos acest mini-curs si promit să revin cu mai multe cursuri pe 

viitor. 
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